
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. február 17-i ülésére. 
Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető 

Tárgy: Javaslat a polgármester 2016. évi szabadsága 
ütemezésének j óváhagyására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a a következő 
rendelkezéseket tartalmazza: 

„ 225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és 
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja 
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani 
a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (l)-(4) 
bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a 
polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki. " 

A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el! 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő
testülete a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

jegyző 

Melléklet: Kovács Péter polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése 



Kovács Péter polgármester 

2016. évi szabadságának ütemezése 

Alapszabadság: 25 munkanap 
Pótszabadság: 14 munkanap 
2015. évről áthozott szabadság: 0 nap 
Összesen: 39 munkanap 

Szabadság ütemezése: 

2016. március hónap 4 nap 
2016. április hónap 6 nap 
2016. július hónap 5 nap 
2016. augusztus hónap 10 nap 
2016. október hónap 1 nap 
2016. december hónap 4 nap 

9 munkanap szabadság ütemezése előre nem várt események időpontjához igazodik. 

Budapest, 2016. február 1. 

polgármester 


